
ZAKRES OBOWIĄZKÓW

stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami 

Pracownika powinna cechować znajomość przepisów ogólnych  dotyczących w szczególności statusu gminy i organizacji wewnętrznej organów gminy

w szczególności:

Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.)

Ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zmianami)

Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w 

sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych  (Dz.U. Nr 14, poz. 67)

Pracownika powinna cechować znajomość przepisów określajacych zadania gminy realizowane na powierzonym stanowisku w szczególności:

Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zmianami)

Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska [t.j. Dz. U. z 2017 poz. 519 z późn. zm.]

Ustawy z dnia 29.06.1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 703 z późn.zmianami)

Ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zmianami)

Ustawy z dnia 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zmianami)

Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777 z późn.zm.)

Ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 459 z późn.zmianami)

Ustawy z dnia 20.07.2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz.U. z 2017 r. poz. 1529)

Ustawy z dnia 08.09.2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 680 z późn.zm.)

Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz.U. 2017 r. poz.788 z późn. zmianami)

Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.)

Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zmianami)

Ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zmianami)

Ustawa z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1496 z późn.zm.)

Ustawy z dnia 30.08.1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 216 z późn.zm.) 

Ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. 1990 Nr 32, poz. 191 z późn.zm.)

Ustawy z dnia 8 lipca 2005 roku o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.2097  z późn. zm.)

Ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1610 z późn.zm.)

Ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 716 z późn.zm.)

Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1007 z późn.zm.)

Ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1827 z późn.zmianami)

Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn.zm.)

W oparciu o w/w przepisy pracownik wykonuje niżej wymienione zadania gminy , w szczególności:

I II III IV
0 ZARZĄDZANIE GMINĄ I JEJ REPREZENTACJA

01 Podział terytorialny, organizacja, zarządzanie jakością, herby, flagi, emblematy, insygnia lub inne symbole

012 Organizacja gminy

0124 Organizacja innych jednostek organizacyjnych niż jednostki zależne od gminy

0124.1 Izby rolnicze Art..15 ust.1 ,12, 18 i ust.3 Ustawa o izbach rolniczych z dnia 14 grudnia 1995 r. (t.j. 

Dz.U. z 2016 r. poz. 1315 z późn. zmianami)

Symbol JRWA
Nazwa zadania Podstawa prawna

Statutu Gminy Miejskiej Łeba (Uchwała nr 58/VIII/2003 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 29.04.2003 r.w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Łeby

Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Łebie (Zarządzenia Nr 19/2018 Burmistrza Miasta Łeby z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w 

Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 

Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2017 r. poz.2077 z późn. zmianami)

Ustawy o izbach rolniczych z dnia 14 grudnia 1995 r. (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1315 z późn. zmianami)

Ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zmianami)

Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późn.zm.)

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 83 z późn.zm.)



06 Strategie, programy, planowanie, sprawozdawczość i analizy dotyczące działalności gminy oraz jej 

jednostek organizacyjnych
 

061  Strategie

061.1 Udział w opracowaniu strategii rozwoju gminy i jej aktualizacji Art..8 i Art.14 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska 

[t.j. Dz. U. z 2017 poz. 519 z późn. zm.]

062  Programy

062.1 Udział w opracowaniu programów gospodarczych i programów rozwoju Art. 18 ust. 2 pkt 6 i 6a  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. 

Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.)

062.2 Udział w opracowaniu lokalnych i gminnych programów rewitalizacji Art.52 ust.1 oraz Art.14 ust.1-3 w zwiazku z art..9 ust.1 pkt 2 i art..15 ust.1 pkt 5 

Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777 z 

późn.zm.)

063  Planowanie

0632 Planowanie w komórkach organizacyjnych

0632.1 Przygotowanie wniosków do budżetu w zakresie wydatków inwestycyjnych i bieżących  związanych z 

powierzonymi zadaniami

Art..216 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 

2017 r. poz.2077 z późn. zmianami)

0632.2 Zaangażowanie środków i bieżąca kontrola wydatkowania w zakresie powierzonych zadań Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz 

planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, 

jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych 

funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę 

poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej  z dnia 13 września 2017 r. (Dz.U. z 2017 

r. poz. 1911)

064 Sprawozdawczość

0640 Sprawozdawczość na poziomie gminy

0640.1 Udział w opracowaniu raportu o stanie gminy Art.18 ust.4a i Art.28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 

Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zmianami)

0642 Sprawozdawczość statystyczna GUS

0642.1 Sprawozdanie SG-01 Gospodarka mieszkaniowa i komunalna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia wzorów formularzy 

sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów 

kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych 

ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017 

(Dz.U. z 2017 r. 837 z późn.zm.)

0642.2 Sprawozdanie M-01 Zasoby mieszkaniowe

0642.3 Raportowanie o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi 

granicami Rzeczypospolitej Polskiej
Ustawa z dnia 8 lipca 2005 roku o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu 

pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej 

(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.2097  z późn. zm.)

0642.4 Sprawozdanie RF-03 Sprawozdanie jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych (pkt 1,1.1 i 

2) data wprowadzenia 2018

0643 Sprawozdawczość z działalności komórki organizacyjnej w zakresie prowadzonej działalności

0644 Meldunki i raporty sytuacyjne

1 ZARZĄDZANIE URZĘDAMI OBSŁUGUJĄCYMI ORGANY GMINY I ZWIĄZKI 

MIĘDZYGMINNE14 Ochrona i udostępnianie informacji ustawowo chronionych oraz informacji publicznej

1430 Obsługa merytoryczna Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie wykonywanych zadań  

1431 Udostępnianie informacji publicznej w zakresie wykonywanych zadań  Ustawa z dnia 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2016 r. 

poz. 1764 z późn. zmianami)

15 Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące zagadnień z zakresu skarg, wniosków, petycji 

oraz postulatów i inicjatyw obywateli

150 Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące zagadnień z zakresu skarg, wniosków, petycji 

oraz postulatów i inicjatyw obywateli

16 Obsługa kancelaryjna, archiwalna i biblioteczna

161 Obsługa kancelaryjna, archiwalna i biblioteczna

1611
 Opracowywanie lub wdrażanie wzorów formularzy dotyczących prowadzonych procedur (np.. Kart zadań)

17 Kontrola, audyt, szacowanie ryzyka dla realizacji zadań

173 Szacowanie ryzyka dla realizacji zadań



1731
Kontrola zarządcza zwiazana z realizacją powierzonych zadań Art.68-71 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2017 

r. poz.2077 z późn. zmianami)

2 SPRAWY KADROWE I ADMINISTRACYJNE PROWADZONE PRZEZ GMINĘ I JEJ 

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

25 Administrowanie i eksploatowanie obiektów będących w dyspozycji urzędów i innych jednostek 

organizacyjnych gminy

250 Administracja obiektami

2500 Przejmowanie obiektów na potrzeby urzędów i jednostek organizacyjnych gminy

2501 Udostępnianie i oddawanie w najem lub w dzierżawę własnych obiektów i lokali innym jednostkom i 

osobom

2502 Najmowanie lokali od innych na potrzeby własne

27 Zamówienia publiczne

270 Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące zagadnień z zakresu zamówień publicznych Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 

1579 z późn.zm.)

271 Dokumentacja zamówień publicznych i zamówień podprogowych realizowanych na stanowisku  

271.1
Dokumentacja zamówień publicznych Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 

1579 z późn.zm.)

271.2
Dokumentacja zamówień podprogowych Art..4 pkt 8 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 

2017 r. poz. 1579 z późn.zm.)

272 Umowy zawarte w wyniku postępowania  

272.1
Umowy zawarte w wyniku postępowania w trybie zamówień publicznych Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 

1579 z późn.zm.)

272.2
Umowy zawarte w wyniku postępowania w trybie dla zamówień podprogowych

3 FINANSE GMINY ORAZ OBSŁUGA FINANSOWO-KSIĘGOWA URZĘDÓW I 

JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY

31 Dochody, podatki i opłaty

313 Opłaty

3130 Opłata skarbowa od czynności administracyjnych wykonywanych na stanowisku
Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1827 z 

późn.zmianami)

3134 Opłata adiacencka
Art..144-148b Ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz.U. 

z 2018 r. poz. 121 z późn. zmianami)

6

 KSZTAŁTOWANIE I OCHRONA ŚRODOWISKA, GOSPODAROWANIE ZASOBAMI 

PRZYRODY I ZIEMI, GEODEZJA I KARTOGRAFIA ORAZ PLANOWANIE 

PRZESTRZENNE, BUDOWNICTWO I GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

66 Geodezja i kartografia  

6600.01
Udział w kosztach zakładania osnów geodezyjnych, sporządzania mapy zasadniczej, ewidencji gruntów i 

budynków oraz map topograficznych celem realizacji zadań własnych gminy

Art.4 ust.3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. 

Dz.U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zmianami)

662 Ewidencjonowanie gruntów i budynków  

6620 Przekazywanie staroscie odpisów ostatecznych decyzji administracyjnych, wraz z załącznikami oraz 

innymi dokumentami stanowiącymi integralną ich część

Art..23 ust.3-5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. 

Dz.U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zmianami)

6624 Numeracja porządkowa nieruchomości

6724.1
Umieszczanie na budynkach pozostajacych w zarządzie gminy tabliczek z numerem porządkowym 

nieruchomości

Art.47b ust.1 i 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne 

(t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zmianami)

6724.2
Wprowadzanie obowiązku umieszczania na tabliczce nazw miejscowości lub nazw dzielnicy, osiedla, 

zespołu urbanistycznego

Art.47b ust.2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. 

Dz.U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zmianami)

6625 Nazewnictwo placów i ulic

6825.1 Nadawanie nazw ulicom i placom będącym drogami publicznymi
Art.18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 

Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późn.zm.)

6825.2 Ustalanie nazw dróg wewnętrznych

Art.18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 

Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z póżn.zm.) i Art.8 ust.1a ustawy z dnia 21.03.1985 r. o 

drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zmianami)



6825.3 Sprawozdania o ewidencji miejscowości, ulic i adresów
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9.01.2012 r. w sprawie 

ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz.U. z 2012 r. poz. 125)

67 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz sprawy budownictwa
672 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

6725 Roszczenia w związku ze zmianą wartości nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego

 

6725.1 Opłata planistyczna
Art..36 ust.4-5 Ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zmianami)

68 Gospodarowanie nieruchomościami

680 Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące gospodarowania nieruchomościami

6800.1
Ustalanie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub 

wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony

Art.18 ust.2 pkt 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 

Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późn.zm.)

681 Wiedza o nieruchomościach i jej aktualizacja

6810 Ewidencja nieruchomości

06810.1 Sporządzanie planów wykorzystania zasobu Art..25 ust.2 ustawy  z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz.U. 

z 2018 r. poz. 121 z późn. zmianami)

6811 Inwentaryzowanie nieruchomości art. 2 Ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 

716 z późn.zm.) 

§ 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. 

Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 z późn.zm.) 

Uchwała z dnia 7 marca 2008 r. Sądu Najwyższego III CZP 10/0

§ 8 ust. 2 pkt 9 i § 11 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 2012, poz. 462) 

PN-ISO 9836: 1997 „Właściwości użytkowe w budownictwie. Określanie i obliczanie 

wskaźników powierzchniowych i kubaturowych” budowlanego (Dz. U. nr 2012, poz. 

462

6812 Oszacowanie wartości i wycena nieruchomości Rozdział 8 ustawy  z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz.U. z 

2018 r. poz. 121 z późn. zmianami)

682 Stan prawny nieruchomości

6820 Przejmowanie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa

6820.1 Publikacja obwieszczenia zawierającego wykaz nieruchomości, przez które przebiega linia kolejowa 

Art.37bd ust.1 ustawy z dnia 08.09.2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji 

przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (t.j. Dz.U. z 2017 r. 

poz. 680 z późn.zm.)

6821 Wykonywanie, ograniczanie, pozbawianie praw do nieruchomości oraz zwrot nieruchomości  

6821.1 Występowanie z żądaniem wydania nieruchomości gminy
Art.222 § 1 Ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 

459 z późn.zmianami)

6821.2
Występowanie z roszczeniem o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń w 

stosunku do nieruchomości gminy

Art.222 § 2 Ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 

459 z późn.zmianami)

6822 Przejmowanie nieruchomości na rzecz gminy

6822.1
Nieodpłatne przenoszenie na gminę własność nieruchomości na podstawie umowy o jej przekazanie. Art..902

1
 i 902

2
 i Art.1023 §1-2 Ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (t.j. 

Dz.U. z 2017 r. poz. 459 z późn.zmianami)

6822.2

Przekazanie spadku gminie  jako spadkobiercy ustawowemu w przypadku braku małżonka spadkodawcy, 

jego krewnych i dzieci małżonka spadkodawcy, powołanych do dziedziczenia z ustawy

Art.935 Ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 459 z 

późn.zmianami)

6822.3

Przejmowanie nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz gminy w celu realizacji inwestycji mieszkaniowej, 

w wyniku której powstaną lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy, w tym lokale socjalne

Art..52 ust.1 pkt 1 Ustawy z dnia 20.07.2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości 

(Dz.U. z 2017 r. poz. 1529)

6822.4

Przejmowanie nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz gminy w przypadku nieruchomości położonych na 

obszarze rewitalizacji lub w jego sąsiedztwie - w celu realizacji działań rewitalizacyjnych

Art..52 ust.1 pkt 2 Ustawy z dnia 20.07.2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości 

(Dz.U. z 2017 r. poz. 1529)

6822.5

Przejmowanie nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz gminy na cele związane z realizacją inwestycji w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji 

inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych

Art..52 ust.1 pkt 3 i ust.6 Ustawy z dnia 20.07.2017 r. o Krajowym Zasobie 

Nieruchomości (Dz.U. z 2017 r. poz. 1529)

6822.6

Przejmowanie nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz gminy w celu umożliwienia realizacji miejscowego 

planu odbudowy, o którym mowa w ustawie z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach 

odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku 

działania żywiołu

Art..52 ust.1 pkt 4 Ustawy z dnia 20.07.2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości 

(Dz.U. z 2017 r. poz. 1529)



6822.7

Przejmowanie nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz gminy jeżeli są przeznaczone w miejscowym 

planie zagospodarowania przestrzennego na cele związane z realizacją inwestycji infrastrukturalnych 

służących wykonywaniu zadań własnych w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, 

usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń 

sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, 

edukacji publicznej, kultury i kultury fizycznej, zakładania lub rozszerzania cmentarzy komunalnych albo 

jeżeli położony jest na nich cmentarz

Art..52 ust.1 pkt 5 Ustawy z dnia 20.07.2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości 

(Dz.U. z 2017 r. poz. 1529)

6822.8
Przejmowanie nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz gminy jeżeli są przeznaczone w miejscowym 

planie zagospodarowania przestrzennego pod drogi gminne oraz zajęte na te cele

Art..52 ust.1 pkt 6 Ustawy z dnia 20.07.2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości 

(Dz.U. z 2017 r. poz. 1529)

6822.9

Przejmowanie nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz gminy w celu realizacji zadań, o których mowa w 

art. 5 ust. 1 ustawy KZN w szczególności w celu realizacji inwestycji mieszkaniowej

Art..52 ust.1 pkt 7 Ustawy z dnia 20.07.2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości 

(Dz.U. z 2017 r. poz. 1529)

6822.10

Przejmowanie nieruchomości z zasonu KZN na podstawie umowy o nieodpłatnym przekazaniu 

nieruchomości w celu realizacji na tej nieruchomości przedsięwzięcia mającego na celu utworzenie 

mieszkań chronionych, noclegowni, schroniska dla bezdomnych lub ogrzewalni

Art..52 ust.2 pkt 1 i ust.7-8 Ustawy z dnia 20.07.2017 r. o Krajowym Zasobie 

Nieruchomości (Dz.U. z 2017 r. poz. 1529)

6822.11

Przejmowanie nieruchomości z zasonu KZN na podstawie umowy o nieodpłatnym przekazaniu 

nieruchomości w celu realizacji na tej nieruchomości obiektów infrastruktury technicznej lub infrastruktury 

społecznej, rozumianej jako obiekty budowlane służące realizacji celów publicznych w zakresie pomocy 

społecznej, edukacji i wychowania, kultury, zdrowia i sportu oraz tereny zieleni publicznej - wraz z 

Art..52 ust.2 pkt 2 i ust.7-8 Ustawy z dnia 20.07.2017 r. o Krajowym Zasobie 

Nieruchomości (Dz.U. z 2017 r. poz. 1529)

6822.12
Przejmowanie w drodze umowy prawa własności albo prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 

wraz z usytuowanymi na niej budynkami dworców kolejowych

Art..18d ust.1 ustawy z dnia 08.09.2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji 

przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (t.j. Dz.U. z 2017 r. 

poz. 680 z późn.zm.)

6822.13
Wydzierżawianie na cele publiczne od Lasów Państwowych lasów pozostających w ich zarządzie Art.39 Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz.U. 2017 r. poz.788 z 

późn. zmianami)

6823 Zakup nieruchomości

6823.1

Nabywanie w drodze bezprzetargowej składników aktywów trwałych PKP gdy przedmiotem zbycia są 

nieruchomości przeznaczone na cele publiczne w planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji 

o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Art.40 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 08.09.2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji 

przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (t.j. Dz.U. z 2017 r. 

poz. 680 z późn.zm.)

6823.2

Nabywanie w drodze bezprzetargowej składników aktywów trwałych PKP gdy przedmiotem zbycia są 

urządzenia infrastruktury technicznej wraz z zajętymi pod nie gruntami, jeżeli urządzenia te nie mogą być 

odrębnym przedmiotem obrotu cywilnoprawnego

Art.40 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 08.09.2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji 

przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (t.j. Dz.U. z 2017 r. 

poz. 680 z późn.zm.)

6823.3

Nabywanie w drodze bezprzetargowej składników aktywów trwałych PKP gdy przedmiotem zbycia  jest 

nieruchomość lub jej części, jeśli mogą poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej, 

stanowiącej własność lub oddanej w użytkowanie wieczyste osobie, która zamierza tę nieruchomość lub 

jej części nabyć, jeżeli nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości, której wartość 

rynkowa nie przekracza równowartości w złotych kwoty 15 000 euro

Art.40 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08.09.2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji 

przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (t.j. Dz.U. z 2017 r. 

poz. 680 z późn.zm.)

6823.4

Nieodpłatne przejęcie od PKP  budynków mieszkalnych lub niesprzedanych lokali mieszkalnych wraz z 

prawem do odpowiedniej przynależnej do nich części gruntu oraz towarzyszącymi urządzeniami 

infrastruktury technicznej

Art.46a ust.1-6 ustawy z dnia 08.09.2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji 

przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (t.j. Dz.U. z 2017 r. 

poz. 680 z późn.zm.)

6823.5
Wykonywanie prawa pierwokupu lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie 

Lasów Państwowych położonych w granicach administracyjnych miasta

Art..38 ust.5 Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz.U. 2017 r. poz.788 

z późn. zmianami)

6823.6 Zamiana gruntów gminy na grunty Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych
Art..38e Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz.U. 2017 r. poz.788 z 

późn. zmianami)

6824 Zniesienie współwłasności nieruchomości w części stanowiących własnoiść gminy
Art.210 i Art..211 Ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 r. 

poz. 459 z późn.zmianami)

6825 Komunalizacja mienia Skarbu Państwa

6825.1 Komunalizacja mienia ogólnonarowowego (państwowego) z mocy prawa

Art..5 ust.1-3 Ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o 

samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. 1990 

Nr 32, poz. 191 z późn.zm.)

6825.2 Komunalizacja mienia ogólnonarowowego (państwowego) na wniosek gminy

Art..5 ust.4 Ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o 

samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. 1990 

Nr 32, poz. 191 z późn.zm.)

6825.3
Składanie Ministrowi Skarbu informacji dotyczących przekształceń i prywatyzacji mienia komunalnego Art.69 ust.1 ustawy z dnia 30.08.1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (t.j. Dz.U. z 

2013 r. poz. 216 z późn.zm.) 

6826 Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

6826.1

Przekształcenie prawa uzytkowania wieczystego na podstawie przepisów ustawy o przekształceniu prawa 

użytkownia wieczystego we własność

Art..3 ust.1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa 

użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2012 r. 

poz. 83 z późn.zm.)



6826.2
Przekształcenie prawa uzytkowania wieczystego na zasadach ogólnych Art..69 Ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz.U. z 

2018 r. poz. 121 z późn. zmianami)

683 Rozgraniczanie, scalanie i podział nieruchomości  

6830 Rozgraniczanie nieruchomości Art..152-153 ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 

459 z późn.zmianami)

6831 Podział nieruchomości Dział III Rozdział 1  Ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomosciami (t.j. 

Dz.U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zmianami)

6832 Scalanie nieruchomości Dział III Rozdział 2  Ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomosciami (t.j. 

Dz.U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zmianami)

6833 Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne Art..98  Ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz.U. z 

2018 r. poz. 121 z późn. zmianami) oraz Ustawa z 10 kwietnia 2003 r. o 

szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 

publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1496 z późn.zm.)

684 Zarządzanie nieruchomościami

6840 Sprzedaż nieruchomości

6840.1 Sprzedaż nieruchomosci na ogólnych zasadach
Art.13 ust.1 , Art..19 ust.1 pkt 2 i 3 , ust.2 Ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce 

nieruchomosciami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zmianami)

6840.2
Sprzedaż nieruchomości gminy Skarbowi Państwa lub innym jednostkom samorządu terytorialnego za 

cenę niższą niż wartość rynkowa 

Art.14 ust.1 Ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz.U. z 

2018 r. poz. 121 z późn. zmianami)

6840.3

Zamiana między Skarbem Państwa a gminą oraz innymi gminami bez obowiązku dokonywania dopłat

Art.14 ust.3-5 Ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz.U. 

z 2018 r. poz. 121 z późn. zmianami)

6840.4 Zamiana nieruchomości gminnych na nieruchomości stanowiące własność osób fizycznych lub osób 

prawnych oraz zamiana własności nieruchomości gminy na prawo uzytkowania wieczystego.

Art.15 ust.1-3 Ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz.U. 

z 2018 r. poz. 121 z późn. zmianami)

6840.5
Zrzeczenie się własności nieruchomosci gminy na rzecz Skarbu Państwa lub innej jednostki samorządu 

terytorialnego

Art.16 ust.1 Ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz.U. z 

2018 r. poz. 121 z późn. zmianami)

6840.6

Sprzedaż nieruchomości skomunalizowanych będących uprzednio w posiadaniu PKP i nieruchomosci 

PKP przekazanych wraz z budynkami mieszkalnymi 

Art..47a ust.1 i 2 ustawy z dnia 08.09.2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji 

przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (t.j. Dz.U. z 2017 r. 

poz. 680 z późn.zm.)

6841 Oddawanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste

6841.1 Oddawanie nieruchomości gminy w użytkowanie wieczyste na ogólnych zasadach

Art.232-243 Ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 

459 z późn.zmianami) i Art.13 ust.1 ,Art..19 ust.1 pkt 2 i 3 , ust.2Ustawy z dnia 

21.08.1997 o gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 121 z późn. 

zmianami)

6841.2
Oddawanie nieruchomości gminy w użytkowanie wieczyste innym jednostkom samorządu terytorialnego 

bez pobierania pierwszej opłaty 

Art.14 ust.1 Ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz.U. z 

2018 r. poz. 121 z późn. zmianami)

6841.3
Zamiana prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gminy na własnośc nieruchomości osób 

fizycznych lub osób prawnych oraz wzajemna zamiana prawa uzytkowania wieczystego.

Art.15 ust.1-3 Ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz.U. 

z 2018 r. poz. 121 z późn. zmianami)

Zrzeczenie się prawa użytkowania wieczystego nieruchomosci gminy na rzecz Skarbu Państwa lub innej 

jednostki samorządu terytorialnego

Art.16 ust.1 Ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz.U. z 

2018 r. poz. 121 z późn. zmianami)

6842 Rozwiązywanie i wygaszanie umów użytkowania wieczystego

6843 Opłaty za użytkowanie wieczyste

6843.1 Ustalanie opłat za uzytkowanie wieczyste

6843.2 Waloryzacja opłat z tytułu uzytkowania wieczystego
Art..5 Ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz.U. z 2018 

r. poz. 121 z późn. zmianami)

6844 Oddawanie nieruchomości w trwały zarząd Art.13 ust.1 Ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz.U. z 

2018 r. poz. 121 z późn. zmianami)

6845 Przekazywanie nieruchomości do korzystania, w tym w dzierżawę lub najem

6845.1 Przekazanienieruchomosci w najem lub dzierżawę

Art.693-709 Ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 

459 z późn.zmianami) i Art.13 ust.1 , Art..19 ust.1 pkt 2 i 3 , ust.2 Ustawy z dnia 

21.08.1997 o gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 121 z późn. 

zmianami)

6845.2 Przekazywanie nieruchomości w użytkowanie

Art.244-251 Ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 

459 z późn.zmianami) i Art.13 ust.1 , Art..19 ust.1 pkt 2 i 3 , ust.2Ustawy z dnia 

21.08.1997 o gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 121 z późn. 

zmianami)



6845.3 Przekazywanie nieruchomości w trwały zarząd
Art.18 Ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz.U. z 2018 

r. poz. 121 z późn. zmianami)

6845.4 Waloryzacja opłat z tytułu użytkowania, najmu i dzierżawy
Art..5 Ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz.U. z 2018 

r. poz. 121 z późn. zmianami)

6846 Przekazywanie nieruchomości na cele szczególne

6846.1 Darowizny nieruchomości gminy na cele publiczne w szczególności na rzecz fundacji 

Art.888-902 Ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 

459 z późn.zmianami) i Art.13 ust.1 i 2 Ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce 

nieruchomosciami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zmianami)

6846.2 Darowizny dokonywane między Skarbem Państwa a gminą

Art.888-902 Ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 

459 z późn.zmianami) i Art.13 ust.2 oraz Art..22 ust.1-2 Ustawy z dnia 21.08.1997 o 

gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zmianami)

6846.3 Wnoszenie nieruchomości gminy jako wkładu niepieniężnego (aportu) do spółek
Art.13 ust.1a Ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz.U. 

z 2018 r. poz. 121 z późn. zmianami)

6846.4
Przekazywanie nieruchomości na czas realizacji przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno-

prywatnego

Art.13 ust.1a Ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz.U. 

z 2018 r. poz. 121 z późn. zmianami)

6846.5 Przekazanie nieruchomości na powiększenie parku narodowego
Art..7 ust.2 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2018 

r. poz. 142 z późn. zm.)

6847 Służebności gruntowe

6847.1 Obciążanie nieruchomości gminy służebnością na zasadach ogólnych

Art.244-251 Ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 

459 z późn.zmianami) i Art.13 ust.1 Ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce 

nieruchomosciami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zmianami)

6847.2
Nieodpłatne obciążanie nieruchomości gminy służebnością na rzecz Skarbu Państwa lub innych 

jednostek samorządu terytorialnego

Art.14 ust.2 Ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz.U. z 

2018 r. poz. 121 z późn. zmianami)

6847.3

Ociążanie na rzecz gminy gruntów pozostających w zarządzie Lasów Państwowych służebnością 

drogową lub służebnością przesyłu

Art.244-251 Ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 

459 z późn.zmianami) i Art.39 Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. 

Dz.U. 2017 r. poz.788 z późn. zmianami)

685 Użyczenia nieruchomości

6850 Użyczanie nieruchomości Art.13 ust.1 Ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz.U. z 

2018 r. poz. 121 z późn. zmianami)

6851 Udostępnianie nieruchomości pod lokalizację nośników reklamowych

6852 Zezwolenia na czasowe zajęcie nieruchomości

6853 Zezwolenia na zakładanie, przeprowadzanie i wykonanie na nieruchomościach urządzeń technicznych

686 Tereny pod budownictwo mieszkaniowe

6860 Tworzenie zasobu gruntów na cele rozbudowy pod budownictwo mieszkaniowe

6861 Stan prawny terenów pod budownictwo mieszkaniowe

6862 Planowanie szczegółowe dla terenów pod budownictwo mieszkaniowe

6863 Zarządzanie zasobem terenów na cele budownictwa mieszkaniowego

687 Nadzór nad zarządzaniem gruntami

6870 Organizacja zarządzania gruntami

6871 Nadzór i kontrola zarządzania gruntami

6872 Opiniowanie sposobu zarządzania gruntami

6872.1
Wnioskowanie o przekazanie w użytkowanie lasów pozostajacych w zarzadzie Lasów Państwowych Art.40 ust.1 Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz.U. 2017 r. poz.788 z 

późn. zmianami)

6873 Wspólnoty gruntowe

6873.1 Publikacja decyzji Starosty o ustaleniu, które nieruchomości stanowią mienie gromadzkie Art.8 ust.6 ustawy z dnia 29.06.1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych 

(t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 703 z późn.zmianami)

6873.2

Wywieszanie w siedzibie gminy decyzji, postanowień oraz innych pism starosty w sprawie wspólnot 

gruntowych

Art..8bj, 8c ust.3, 8f  ustawy z dnia 29.06.1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot 

gruntowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 703 z późn.zmianami)

6873.3

Nabycie na własność gminy nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako wspólnota 

gruntowa W przypadku wydania decyzji o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie

Art..8g-8j ustawy z dnia 29.06.1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych 

(t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 703 z późn.zmianami)



6873.4 Wykonanie prawa pierwokupu w razie sprzedaży nieruchomości stanowiącej wspólnotę gruntową
Art.26 ust.2 ustawy z dnia 29.06.1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych 

(t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 703 z późn.zmianami)

7
 GOSPODARKA KOMUNALNA, DROGOWNICTWO, SYSTEM KOMUNIKACYJNY, 

WSPIERANIE GOSPODARKI, RYNKU PRACY ORAZ PRAW KONSUMENCKICH

71 Gospodarowanie budynkami, mieszkaniami i lokalami

710 Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące zagadnień z zakresu gospodarowania 

budynkami, mieszkaniami i lokalami

711 Zagadnienia ogólne w zakresie gospodarowania budynkami, mieszkaniami i lokalami

7110 Wieloletnie programy gospodarowania mieszkaniowym i lokalowym zasobem gminy Art..21 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o 

zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1610 z późn.zm.)

7110.1
Opinie dla KZN w zakresie potrzeb mieszkaniowych Art..56 ust.5 i Art.57 ust.1-3 Ustawy z dnia 20.07.2017 r. o Krajowym Zasobie 

Nieruchomości (Dz.U. z 2017 r. poz. 1529)

7110.2
Publikacja ogłoszeń  o naborze na najemców do KZN Art.74 ust.1 pkt 3 i ust.2 Ustawy z dnia 20.07.2017 r. o Krajowym Zasobie 

Nieruchomości (Dz.U. z 2017 r. poz. 1529)

7111 Pozyskiwanie budynków i lokali na cele komunalne

7111.1

Przejmowanie w drodze darowizny nieruchomości województwa przeznaczonych w planach miejscowych 

pod budownictwo mieszkaniowe oraz na realizację związanych z tym budownictwem urządzeń 

infrastruktury technicznej 

Art..22 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz.U. z 

2018 r. poz. 121 z późn. zmianami)

7111.2

Przejmowanie w drodze darowizny nieruchomości powiatu przeznaczonych w planach miejscowych pod 

budownictwo mieszkaniowe oraz na realizację związanych z tym budownictwem urządzeń infrastruktury 

technicznej 

Art..22 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz.U. z 

2018 r. poz. 121 z późn. zmianami)

7111.3

Przejmowanie w drodze darowizny nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych w planach 

miejscowych pod budownictwo mieszkaniowe oraz na realizację związanych z tym budownictwem 

urządzeń infrastruktury technicznej 

Art..22 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz.U. z 

2018 r. poz. 121 z późn. zmianami)

7111.4
Nieodpłatne przejmowanie lokali od Lasów Państwowych Art.39a ust.9 Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz.U. 2017 r. poz.788 

z późn. zmianami)

7114.5
Opinie dla KZN w zakresie potrzeb mieszkaniowych Art..56 ust.5 i Art.57 ust.1-3 Ustawy z dnia 20.07.2017 r. o Krajowym Zasobie 

Nieruchomości (Dz.U. z 2017 r. poz. 1529)

7114.6
Publikacja ogłoszeń  o naborze na najemców do KZN Art.74 ust.1 pkt 3 i ust.2 Ustawy z dnia 20.07.2017 r. o Krajowym Zasobie 

Nieruchomości (Dz.U. z 2017 r. poz. 1529)

7113 Analizowanie cen najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego 

7114 Ustalanie zasad najmu lokali oraz wysokości opłat za najem lokali

7114.1

Ustalanie wysokosci czynszu za nalem lokali mieszkalnych z wyłaczeniem socjalnych Art.21c  ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o 

zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1610 z późn.zm.)

7114.2

Ustalanie wysokości czynszu za najem lokali socjalnych Art.23 ust.4 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o 

zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1610 z późn.zm.)

7114.3

Ustalanie wysokości kaucji zabezpieczających pokrycie należności z tytułu najmu lokalu oraz jej zwrot Art..6 ust.1 i art..36 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie 

gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1610 z późn.zm.)

7114.4
Zwrot wartości ulepszeń w lokalach Art.37 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o 

zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1610 z późn.zm.)

7114.5

Ogłaszanie zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do 

publicznego zasobu mieszkaniowego

Art.4a ust.1-3 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o 

zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1610 z późn.zm.)

7120 Samodzielność lokali mieszkalnych Art..2  Ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 

716 z późn.zm.)

7121 Ustanawianie odrębnej własności lokali  

7122 Znoszenie współwłasności nieruchomości  Art..210 Ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 459 z 

późn.zmianami)

7123 Ustalanie tytułów prawnych do lokali  

7124 Ustalanie i poświadczanie stanu prawnego nieruchomości i lokali  

7125 Wykup mieszkań i lokali przez najemców  

714 Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych wspólnoty gminnej



7140 Ustalanie uprawnień do najmu lokali z mieszkaniowego zasobu gminy

Art.21b ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o 

zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1610 z późn.zm.) oraz 

Uchwała Nr XX/249/2016 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 29 czerwca 2016 r. w 

sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 

Gminy Miejskiej Łeba oraz pomieszczeń tymczasowych (Dz.Urz.Woj.Pom. 

poz.2626)

7140.1 Społeczna Komisja Mieszkaniowa

Dział VII ust.4-14 Załącznika do Uchwały Nr XX 249/2016 Rady Miejskiej w Łebie z 

dnia 29 czerwca 2016 r. "Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Łeba oraz pomieszczeń tymczasowych"

7141 Przyznawanie lokali mieszkalnych zamiennych  

7142 Zapewnianie lokali mieszkalnych socjalnych  

7143 Postępowanie o opróżnienie lokalu mieszkalnego  

7144 Zamiana lokali mieszkalnych

7145 Zawieranie umów o odpłatne używanie lokali mieszkalnych Art.5 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie 

Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1610 z późn.zm.)

7146 Zadłużenie czynszowe lokali mieszkalnych  

7147 Podnajem lokali mieszkalnych  

7148

Zapewnienie pomieszczeń tymczasowych, noclegowni, schroniska lub innej placówki zapewniającą 

miejsca noclegowe

Art..4 ust.2 , Art..25a-25e ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym 

zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1610 z 

późn.zm.)

715 Lokale użytkowe

7150 Przetargi na wynajem lokali użytkowych

7151 Umowy na wynajem lokali użytkowych
Ustawa  z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 459 z 

późn.zmianami)

7152 Przyznawanie pomocy publicznej w zakresie wynajmu lokali użytkowych  

7152.1
Zwolnienia w stawkach  czynszu w  najmie  lokali użytkowych , przeznaczonych na aktywizację małych i 

średnich przedsiębiorstw

Art..18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 

2017 r. poz. 1875 z późn.zm.)

7153 Zadłużenie czynszowe lokali użytkowych  

716 Teczki zbiorcze na dokumentację lokali mieszkalnych i użytkowych  


